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Hele kindcentrum

Voor in de agenda 

Al een aantal jaren zitten dezelfde groepen in de units. Ook een aantal leerkrachten zijn al langer werkzaam in de 
units. Op de organisatie dag hebben we besloten om komend schooljaar andere groepen te gaan plaatsen in de 
units. We gaan daarvoor een termijn van 4 jaren proberen aan te houden. Door onvoorziene omstandigheden kan 
daar echter altijd van afgeweken worden. De toekomstige groepen 7 en 8 gaan naar de units en de 2 nieuwe 
groepen 4 en 4/5 komen in het hoofdgebouw. Alle andere groepen blijven in de huidige lokalen zitten. Hieronder 
de verdeling over de verschillende lokalen: 

groepen Toekomstig lokaal 

Nieuwe groep 4A Lokaal van huidige groep 7A van juffrouw Karin 

Nieuwe groep 4B Lokaal van huidige groep 7B van juffrouw Anouk 

Nieuwe groep 4/5 Lokaal van huidige groep 8A van juffrouw Marit/juffrouw Ilse 

Nieuwe groep 7A Lokaal huidige groep 4A van juffrouw Debora/juffrouw 
Marianne 

Nieuwe groep 7B Lokaal huidige groep 4b van juffrouw Camily 

Nieuwe groep 8A Lokaal huidige groep 3/4 van juffrouw Manon 

Nieuwe groep 8B Extra lokaal( meest rechtse lokaal als je voor de units staat op 
de speelplaats) 

Huidig lokaal groep 8B van meneer 
Danny 

Wordt lokaal voor extra begeleiding/BSO ruimte 

 

Hele kindcentrum

Hieronder berichten vanuit de Oudervereniging. 

Wat waren het weer 4 leuke en sportieve dagen. Volop gezelligheid en enthousiasme bij zowel de kinderen als de 

meelopende ouders. Als KC de Samenstroom waren we met maar liefst 329 (!) inschrijvingen goed 

vertegenwoordigd.  

Via deze weg willen we Jumbo Gemert nogmaals bedanken voor het sponsoren van alle ranja en alle 

versnaperingen tijdens deze dagen. Daarnaast ook alle hulpouders hartelijk dank voor het meehelpen bij de 

posten onderweg. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer op jullie hulp rekenen.  

 

   
 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Maandag 2 juli 

 Drea van PW is jarig 

 Basisschool; mappen 

groepen 1-2 en 

rapporten groep 3 t/m 

7 gaan mee 

 

Dinsdag 3 juli 

 Basisschool: uitvoering 

musical groepen 8 in de 

Eendracht en 

afscheidsavond groepen 

8 met ouders 

Woensdag 4 juli 

 Juffrouw Marianne is 

jarig 

 

Lokalenverdeling 2018-2019 

Avond4Daagse 

 

Vrijdag 6 juli 

 KC Sam & Sam 20 

 Op 22 juli is juffrouw 

Manon jarig  

 Op 6 augustus is Emmy 

van KDO jarig 

 Zomervakantie van 9 juli 

t/m 17 augustus 

 Eerste schooldag is op 

maandag 20 augustus 
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Eindejaarsfeest 

Volgende week donderdag 5 juli staat de laatste activiteit gepland. Hierna zit ook voor de Oudervereniging het 

schooljaar er weer op. We hebben, samen met de leerkrachten op school, met diverse activiteiten geholpen en er 

hopelijk mede voor gezorgd dat de kinderen er een geweldig jaar op hebben zitten met allerlei leuke dingen. Een 

hele fijne vakantie toegewenst!  

   

OPROEP OVERBLIJFKRACHTEN!! 
 

 

Beste ouders, 
Namens de coördinatie van de opvang middagpauze deze oproep! 
Zoals eerder in de Sam & Sam heeft gestaan, is het Kindcentrum dringend opzoek naar 
ouders die willen surveilleren in de middagpauze, tussen 12.00 – 13.00 uur. 
 
Helaas zijn daar niet de reacties opgekomen waar we op gehoopt hadden, waardoor we aan 
de start van het nieuwe school jaar een tekort aan surveillanten zullen hebben. 
 
Door het surveilleren zorgen we samen, met een medewerker van het Kindcentrum voor een  
veilige, prettige middagpauze voor de kinderen. 
 
Als surveillant ben je het aanspreekpunt voor de kinderen wanneer ze dat nodig hebben. 
Je lost problemen op (evt. samen met de medewerker van school ),  en let erop dat de kinderen zich  
aan de gemaakte afspraken houden. Soms is het nodig om zelf in te grijpen in een situatie, waarbij de kinderen niet 
zelf naar je toe komen.  Uiteraard is er ook ruimte voor een gezellig praatje, of een 
zandtaartje wanneer je op het schoolplein staat!  
 
Omdat het terrein uit verschillende stukken bestaat (speelplaats, groene zone, en het voetbalveld ), 
zijn er per pauze 4 surveillanten nodig.  
 
Zoals het er nu naar uit ziet, komen we op alle dagen ouders te kort, en is alle hulp welkom! 
 
Ben of ken jij een ouder die zou willen surveilleren? Meld je dan aan! 
Je krijgt een vrijwilligersvergoeding. 
Er zijn meerdere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld voor inval, 1 dag in de week of om de week. 
Alles is mogelijk, en niet geheel onbelangrijk, nodig! 
 
Neem contact op voor aanmelding of nadere info met Erik Verhoeven, directeur van het Kindcentrum of met 
Marloes Wijnen, coördinator van de opvang tussen de middag, telefoonnummer 0492-361419 of via de mail: 
info.samenstroom@stichtinggoo.nl of marloeswijnen@outlook.com. 
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Basisschool

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomerlezen 

 

 

 

Ook dit jaar gaan we natuurlijk weer zomerlezen. De kinderen krijgen van de leerkracht een werkblad mee 
met de zomerleesopdracht. Hieronder staan nog wat tips en informatie voor de ouders. In het nieuwe 
schooljaar kan deze ingeleverd worden bij de nieuwe leerkracht.   
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Vrijdag 6 juli, is de laatste schooldag. Op deze dag is er ’s morgens van 9.00-10.00 uur een doorschuifuurtje voor 
alle groepen, zodat de kinderen de nieuwe leerkracht(en) leren kennen en hun klasgenoten. Daarna verzorgen 
leerkrachten een uitzwaaishow voor de kinderen en vanaf 12.15 uur heeft u de gelegenheid om afscheid te nemen 
van de leerkracht(en) in de groep. Om 12.30 uur start dan voor iedereen de welverdiende zomervakantie. 
 
 

 
 
 

                    

De jaarkalender 2018-2019 zal op de 1e schooldag online worden gezet en u kunt vanaf die dag ook een papieren 
versie van de jaarkalender 2018-2019 bij juffrouw Eli verkrijgen. 
Veel ouders willen i.v.m. hun werk graag al weten wanneer naast de reguliere vakanties de studiedagen voor de 
basisschool van komend schooljaar zijn. 
Hierbij het schema van de studiedagen van schooljaar 2018-2019: 
 

Maandag 17 september 2018 

Woensdag 7 november 2018 

Donderdag 6 december 2018 

Woensdag 13 februari 2019 

Vrijdag 19 april 2019 

Dinsdag 11 juni 2019 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Laatste schooldag 

Studiedagen en jaarkalender 2018-2019 
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Voor schooljaar 2018-2019 zijn wij op zoek naar een voorleesouder, opa of oma die onder of na schooltijd aan een 
individueel kind wil voorlezen. Het voorlezen kan op school plaatsvinden of bij het kind thuis. Dit kan ook in 
combinatie met uw eigen(klein)kind. Het doel is om de taal en woordenschat te stimuleren. In overleg is er veel 
mogelijk. Voor meer informatie kunt u terecht bij de intern begeleider Bianca van Hamersveld,   
bianca.vanhamersveld@stichtinggoo.nl  
 
 
 
 
                                          

 

Do Good Feel Good 
 
 
Nu het einde van het schooljaar bijna een feit is, kijken wij terug op het ‘Do Good Feel Good- 
schooljaar’. Samen met ouders, kinderen en leerkrachten hebben we dit geëvalueerd en er blijken heel 
veel mooie, waardevolle en bijzondere momenten geweest te zijn.  
Weten jullie nog het begin met de t-shirt lessen? Zo konden we laten zien aan elkaar wie we zijn en wat 
we nodig hebben om onszelf fijn te voelen. De gezamenlijke openingen en afsluitingen in de sporthal, de 
emmertjeslessen, leren geven en ontvangen van opstekers, de binnenkomers en afsluiters, leren om 
beter onze gevoelens te uiten en verbinding maken met elkaar, de hele leuke gymlessen waar we 
moesten samenwerken enzovoorts, al deze activiteiten hadden te maken met de eerste twee 
kernzinnen van onze school:  

 Op de Samenstroom mag jij er zijn 

 Op de Samenstroom voelen wij ons gezien en gehoord 
We hebben ook tips gekregen, dit zijn verbeterpunten, waar we zeker komend schooljaar mee aan de 
slag zullen gaan. Een van die punten is de grote pauze, sommige kinderen vinden het daar nog minder 
goed gaan.  
 
Do Good Feel Good stopt natuurlijk niet…. We gaan door…. 
Iedere klas krijgt een emmertje, waarin we een plantje zaaien, deze emmer gaat mee naar de volgende 
klas, naar het nieuwe schooljaar…… zodat hij daar ook weer volop kan groeien en bloeien als we goed 
voor hem zorgen. Want dat is precies wat we voor iedereen willen: goed voor elkaar zorgen, zodat we 
allemaal kunnen groeien.  
 
Nu gaan we eerst lekker vakantie vieren, we zien jullie allemaal weer aan de start van het nieuwe (Do 
Good Feel Good) schooljaar waarin we extra bezig gaan met de derde en vierde kernzin:  

 Op de Samenstroom gaan we vriendelijk en respectvol met elkaar om 

 Op de Samenstroom zijn wij verantwoordelijk voor ons eigen gedrag 
 
 
 

 
voorleesouder 

Do Good Feel Good 

mailto:bianca.vanhamersveld@stichtinggoo.nl
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We geven jullie wel al een opdrachtje mee voor de eerste dag na de vakantie:  
breng dan een tak van een plant of een bloem mee naar je klas. We maken er een mooie bos van, die 
we nodig hebben om meteen de eerste dag al te kunnen beginnen met de eerste activiteiten van Do 
Good Feel Good: elkaar opnieuw ontmoeten, leren kennen en te starten met een heel fijn nieuw 
schooljaar!  
 
De data voor de opening en afsluiting van de Do Good Feel Good week in de sporthal voor alle kinderen, 
leerkrachten en ouders zijn ook al bekend. Dinsdag 21 augustus om 14.00 uur is de opening in de 
sporthal en donderdag 30 augustus om 14.00 begint de afsluiting.  
We nodigen u hiervoor van harte uit!  
 
Fijne vakantie allemaal! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


